
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-05-23 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

Gunilla Fredin, Else-Marie Lundin, Robert Kling, Cecilia Uddman, Mattias Widenstjärna, Lise-Lotte 

Andersson, Eva-Lena Cronhamn  och Josefin Rääf Börjesson 

1. Mötets öppnade

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av tidigare mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll godkändes. 

4. Rapporter 

4:1 Ekonomi 

Bokslutet för april är inte klart men det kommer att vara klart till medlemsmötet. Har fått 167 000 kr 

från Payson vilket är ca 15 000 kr mer än ifjol. Det bör komma in mer under sommaren. Har 490 000 

kr på banken jämfört med 455 000 kr i fjol. Vi har mycket mynt och det kostar 15 % att växla in det. 

Styrelsen är överens om att vi får ta kostnaden för att växla in det om vi inte hittar någon annan lösning.

4:2 HUG 

Se redogörelse från Emma. 

HUG arbetar på sommarens workshops.

HUG vill fortfarande att det ska gå att byta kurser mot workshops trots avtal. HUG efterfrågar 

flexibilitet. En kurs gör en vinst om 15 000 kr. Det innebär att de tre kurser en ny instruktör förbundit 

sig att hålla ger en vinst om ca 45 000 kr till klubben. Vidare är klubbens behov kurser och inte 

workshops. Klubben har ca 40 kurser om året och det är det klubben behöver både verksamhetsmässigt 

och ekonomiskt. Styrelsen bordlägger frågan och någon från styrelsen deltar på nästa HUGmöte. 

Mattias och Gunilla kommer på HUGmötet.
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Styrelsen godkänner att instruktören tar gratis fika när de håller kurs.

Mycket bra kursplaner. Ser mycket proffsiga ut. 

4.2 Frivilligsektorn 

Vilande

4:3 TK

TK har en fråga om man får lov att använda pisk på träning. Klubben har inga regler angående 

användning av pisk men man måste använda det med respekt mot andra tränande precis som när man 

använder pipleksaker och andra föremål som kan uppfattas som störande för vissa hundar.  

När det gäller skotträning får den inte störa andra tränande samt kursverksamhet. Därför är det satt en 

fast tid för skotträning. Styrelsen har ingen synpunkt om skjutning även sker på lördag, max en 

halvtimme, men det måste ske med respekt för övriga tränande, omkringliggande boende samt 

kolonistugeanvändarna. Skjutning på lördag måste ske i samarbete med HUG. Viktigt att 

varningsflagga ALLTID används när skotträning sker samt så högt upp på hyllan (trappsteg 2) som 

möjligt. 

4.4 Agilityn 

Inget att rapportera 

4.5

Vilande

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten

Toaletten ska bytas av Burre med assistans av Robert. Finns även terrassdörr och fönsterhakar som är 

trasiga. 

TK får ta fram ett schema för kaninhålsfyllning. 

4:7 Arbetsgrupp Kommunen   

Gunilla har pratat med kommunen ang mark för spår och sökträning. Gunilla ska prata med Lars J och 

skriva till kommunen vad vi behöver. 
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4:8 Distriktet   

Den 31 maj 2017 är det distriktmöte. Gunilla och Else-Marie åker. 

Statuter för DM i Rallylydnad skickas till de som är aktiva inom rallylydnad. 

TK får dra i reglerna om inmätning. 

4:9 Info/PR och Hemsida

Bra att det läggs ut angående var medlemmar har rabatt. 

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns.

6. Skrivelser  

7. Övriga frågor 

7.1 Mentalansvarig  

Vi får ta upp på medlemsmötet om någon vill bli mentalansvarig och ta emot info från distriktet. 

7.2 Förslag till vandringspriser 

Genomgång av Lottas förslag. Vi tar upp det på medlemsmötet 

7.3 Medlemsmöte

Genomgång av dagordningen 

7.4 Familjedag

Den 6 juni 2017 10-13 är det familjedag. 

Lotta fixar en uppletanderuta. Gunilla köper potatissallad och kött. Mattias fixar brännboll. 

Skottkärrekörning med hund.

8. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 15 juni 2017 kl 19:00. 
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9. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 
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